
 

Melléklet 

 
A kerepesi képviselő-testület 2017. május 30-án megtartandó ülésén 42. napirendi pontként a kellemetlen szaghatásról tárgyalt előterjesztéshez, egy 84 ember által 
kitöltött kérdőív elemzésben mutatom be a szaghatás Kerepesre gyakorolt hatásait. 
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Szaghatás területi eloszlása 
(kitöltések szerint) 
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Szaghatás bemutatása utcák szerint

Értékek magyarázat 

érték: az adott utcából érkezett kitöltések, szag intenzitás értékek összege 

bejelentő: az adott utcából érkezett kitöltések darabszáma 

nap: az adott utcából érkezett kitöltések, szag észlelési napok számának összege 
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Szaghatás bemutatása intenzítás szerint 

Értékek magyarázat 

érték: az adott utcából érkezett kitöltések, 
szag intenzitás értékek összege 

bejelentő: az adott utcából érkezett 
kitöltések darabszáma 

nap: az adott utcából érkezett kitöltések, 
szag észlelési napok számának összege 



  



 



Kitöltők megjegyzései 

Csak 1 nap és csak az esti órákban (este 9 körül) érzékeltük a szaghatást. 
Polgármesternek sokkal többet kellene figyelni a templom utáni területre. 
Többször lehet érezni és kellemetlen. 
Ezt a szaghatást 15-én éreztem, Gödöllőre utazva. 
Az első este, ahogy haza érkeztünk és érezni lehetett a "gáz-szagot", bejelentést tettünk a 112-és segélyhívón. A helyi önkéntes katasztrófa védelemtől telefonált vissza egy 
úr hogy most mérték meg a levegőben található értéket és az a nullához közelített. Ők nem tapasztaltak szivárgást. Több napig lehetett érezni a szagot. Szellőztetni vagy a 
gyermekeket az udvarra kiengedni nem lehetett illetve nem mertük. Most megdöbbenve olvastam, hogy mi történt és mi okozta a több napig tartó kellemetlenséget. Remélni 
tudjuk csak, hogy valóban nem volt káros az egészségre. Mindenféleképpen kivizsgálást érdemel az eset. 
05.15.-16.-i hétvégén jártam arra autóval és még akkor is érezhető volt a furcsa és kellemetlen szag. 
Érdekelne, mint kerepesi lakos ki engedélyezte ennek a szerintem veszélyes anyagokkal foglalkozó cégnek az ide telepedését. 
Kocsival haladtunk el arra többször, fullasztó volt a gáz szag. 
Jelenleg is érezni. 2017.05.22. 18:00orakor. Miközben Kamionra fekete színű hordókat pakolnak targoncával..... 
Gödöllőről jövet éreztem, egészen a régi iskoláig. 
A télen is lehetett már érezni többször is, eléggé intenzíven!!! 
Szabadság utcában Gödöllő felé érezni a szagot, lakásban is. Szörnyű!!! 
Érdemes utána járni mi okozhatta nehogy baj történjen 
Talán az elmúlt hét keddjén (május 16.) Gödöllőre menet, a Patkó csárda után szintén éreztem a kellemetlen szagot, csak sokkal enyhébb volt, mint azon a vasárnap reggeli 
napon. 
Azóta szinte minden nap fáj a fejem. 
Mi közvetlen a telephellyel szemben lakunk, sokszor érzünk hasonló szagokat. 
 

 

 

 

 

 


